
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T     

 

 
D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  –  F S U                                
                                                                                                                                   
 
 

 
 

FSU 

 

NJALSGADE 80 

2300 KØBENHAVN S. 

 

TLF  35 32 88 11 

FAX 35 32 80 52 

 

www.hum.ku.dk 

 

Sag: 016-0002/06-4550 

Bedes oplyst ved henv. 

 

  

 

 
 

 

26. JANUR 2010 

 

G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg 

Møde afholdt: Fredag, den 22. januar 2010 kl. 10 - 12 

Sted: 10.1.30 
Referent:            Susanne Kirst 

 
 

 

Til stede: 
A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Michael Cholewa-Madsen (Fakul-
tetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef), Ulf Hedetoft (Institutle-
der, SAXO) og Jens Erik Mogensen (Institutleder, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk) 

 

B-siden: 

Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk, Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. 
ansatte AC’er), Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Engelsk Germansk og 
Romansk), Karsten Schröder (Supportkoordinator, ITMEDIA – IT-centeret, 
suppleant, Dansk Metal), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og 
Formidling, næstformand for FSU, fælles-TR for VIP) og Karl Christian 
Lammers (lektor, Saxo-instituttet, afd. f. historie) 
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Afbud fra:  
B-siden: Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar, SAXO, suppleant for TAP-
repræsentant, Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, 
TAP) og Sussi Anni Olsen (AC-TAP suppleant, Center for sprogteknologi) og 
Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP 

 

Fra FSU’s sekretariatet: 
Susanne Kirst og Pia Tchikai (kontorelev) 
 

Dagsorden 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra ekstraordinært FSU-møde den 5. januar 2010  

      (2 bilag) 

3) Til drøftelse:  

a.   TRs arbejdsforhold 

b.   Mobning og chikane (2 bilag) 
c.   Orientering om APV for D-VIP v/Peter Wedel Bay (5 bilag) samt  
      præsentation af stressfolder (omdeles på mødet) 
 
4) Orientering fra ledelsen: 

a.   Økonomi og budget for 2010, herunder reorganisering af økonomisøjlen 

5)  Nyt fra andre udvalg: 

     HSU og AR (bilag/dagsordener) 

     Bestyrelsen: Ingen dagsorden – bestyrelsen har møde den 2. februar 

6)  Meddelelser: 

7)  Eventuelt:                                  
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Referat 
 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2) Godkendelse af referat fra møde den 5. januar 2010: 
 
Referatet blev godkendt 
 
 
Ad 3) Til døftelse: 
 

• TRs arbejdsforhold: Kirsten Refsing orienterede om mødet den 9. de-
cember 2009, hvor Rektor, Ledelsesteamet og repræsentanter for HSUs 
medarbejderside drøftede vilkårene for tillidsrepræsentanternes arbejde 
på KU. Kirsten Refsing påpegede, at det er et problem, hvis der bliver 
set skævt til tillidsrepræsentanterne, når de skal til møder mm. Søren 
Fransèn sagde, at han ikke har kendskab til, at TRs arbejdsopgaver ikke 
respekteres på HUM, men han synes, det er et problem, at TR ikke får 
aflastning i forhold til andre arbejdsopgaver. For hans eget vedkom-
mende kunne han oplyse, at op til 50 % af hans arbejdstid bliver brugt 
på TR-opgaver. Kirsten Refsing foreslog, at indføre træffetid for TR-
opgaver, hvortil Søren Fransèn svarede, at der indimellem er akutte 
henvendelser, som ikke kan vente til en evt. træffetid. Søren Fransén 
påpegede, at det nuværende system, hvor TR for AC-TAP gruppen ikke 
frikøbes af fakultetet, er en stor økonomiske belastning, for det område 
den pågældende TR er ansat i. Søren Fransén foreslog derfor at se på 
muligheden af at fakultetet, i lighed med de aftaler der eksisterer for 
andre faggrupper, frikøber TR for AC-TAP i et antal timer. Hanne 
Møller foreslog, at emnet tages op igen, når der foreligger et notat fra 
HSU.  

 

• Mobning og chikane: Kirsten Refsing henviste til HSUs vedtagelse 
den 25. november 2009, som indebærer at alle samarbejdsudvalg skal 
formulere handlingsplaner mod mobning og chikane. Baggrunden for 
dette tiltag er, at 9 % af de medarbejdere der har deltaget i APV´en, 
som blev gennemført i 2008-2009, har været udsat for mobning. HR & 
Organisationsudvikling har udarbejdet en vejledning til en handlings-
plan, som kan anvendes, og desuden har de stillet forskelligt værktøj til 
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rådighed, som kan ses på hjemmesiden1

• Karsten Fledelius henledte opmærksomheden på mobning via mails og 
nævnte, at vi bør indføre en kultur, hvor vi altid læser en mail igennem, 
inden den afsendes, da man skal være forsigtig med, hvordan man for-
mulerer sig skriftligt i hurtig mailskrivning. 

 Kirsten Refsing sagde, at hun 
synes, det kunne være en god idé at operationalisere begrebet mobning, 
da alle mennesker ikke har den samme opfattelse (oplevelse) af en gi-
ven opførsel (handling), og at det lige præcis er en persons opførsel, der 
kan opfattes som mobning af en anden, uagtet at dette måske slet ikke 
var hensigten. Ulf Hedetoft var enig med Kirsten Refsing i, at der er et 
vidt spænd imellem opførsel og opfattelse og sagde, at vi bør have kla-
re definitioner, som tager hensyn til mekanismer i forbindelse med 
grupper og psykosociale forhold.  

• Hanne Møller foreslog, at alle LSU´er  indrapporterer til HR- og perso-
naleafdelingen, såfremt de allerede nu har udarbejdet noget konkret fo-
rebyggende i forbindelse med mobning og chikane. HR- og personale-
afdelingen er ved at forberede det kommende arbejde med den aner-
kendende tilgang, og det kunne være et godt supplement at vide, hvad 
der er iværksat lokalt. 

• Kirsten Refsing foreslog, at FSU holder et temamøde i foråret vedrø-
rende mobning og den anerkendende tilgang og at institutter/afdelinger, 
der allerede har udarbejdet noget materiale, sender dette til Peter Wedel 
Bay i HR- og personaleafdelingen. 

 

• Orientering om APV for D-VIP: Peter Wedel Bay var inviteret til mø-
det for at informere om APV for D-VIP. Baggrunden for denne APV 
er, at Rektor i efteråret 2009 bad fakulteterne om at kortlægge D-
VIP`ernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø og efterfølgende diskutere 
resultaterne i FSU. Peter Wedel Bay foreslog, at FSU inviterer repræ-
sentanter for D-VIP-gruppen til at deltage ved FSU-mødet den 12. 
marts, og at man også kunne overveje at holde et fællesmøde med 
FAMU denne dag. Hanne Møller oplyste at D-VIPs TR er fra HUM, og 
at han evt. kunne samle nogle D-VIP til mødet den 12. marts. Peter 
Wedel Bay sørger for at invitere D-VIP-repræsentanter til den 12. 
marts.  

• FSU drøftede APV-resultaterne for D-VIP i store træk, og der var en 
generel bekymring vedr. mobning, hvor fakultetet har nul-tolerence. 
Den procentvise andel vedr. mobning er 13,5 % for D-VIP, og FSU 

                                                 
1 www.apv.ku.dk 
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drøftede, om det kunne være befordrende, hvis D-VIP deltog i LSU-
arbejdet, hvilket kun forekommer på enkelte institutter på HUM.  

• Peter Wedel Bay præsenterede Administrationscentrets stressfolder, 
som er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Administrationscentret. Kirsten 
Refsing foreslog, at stressfolderen sendes til HSU og PPU, da den må-
ske kunne adresseres til hele KU. Peter Wedel Bay sørger for dette. 

 

Ad 4) Orientering fra ledelsen: 

• Økonomi og budget for 2010, herunder reorganisering af økonomi-
søjlen: Kirsten Refsing oplyste, at Jan Pedersen var forhindret i at del-
tage på FSU-mødet og sagde, at hun har været til et af de tre årlige mø-
der med de humanistiske dekanater i Danmark, hvor de bl.a. har drøftet 
universiteternes økonomi. Desværre forholder det sig således, at Kø-
benhavn, Århus og Syddansk Universitet ikke har en ønskværdig øko-
nomi, hvorimod det går godt økonomisk for CBS, RUC og Ålborg 
Universitet. Kirsten Refsing sagde, at regnskabet for 2009 først er en-
deligt færdigt i februar 2010, så der er intet nyt at informere om p.t.  

• Michael Cholewa-Madsen orienterede om kantinen, som har været i 
udbud. Forenede Rengøring har vundet udbuddet, og de påbegynder 
kantinedriften den 1. marts 2010. Forenede Rengøring var 900.000 kr. 
billigere over en 3 årig periode, hvilket er den primære årsag til, at de 
vandt udbuddet. Der sker ingen ændring i kantinedriften i Snorresgade 
og Klerkegade, som fortsætter deres hidtidige ordning, hvor de har 
egen kok. Michael Cholewa-Madsen oplyste, at uagtet den pressede 
økonomi, bidrager HUM med et større tilskud til kantinedriften end tid-
ligere. Karl Christian Lammers spurgte, hvor store besparelser der kan 
blive tale om tale om på HUM. Kirsten Refsing svarede, at budgettet 
p.t. indeholdt uudmøntede besparelser på 10-15 mio. kr. Karsten Flede-
lius mente, at det er vigtigt at ledelsen udmelder, hvorfor økonomien er 
som den er, og hvad der ligger til grund for at der spares, som der gør. 

• Reorganisering af økonomisøjlen: Ulf Hedetoft orienterede om det vi-
dere forløb i økonomiprojektet, hvor han selv, Michael Cholewa-
Madsen og Jan Pedersen er med i implementeringsgruppen på HUM. 
Styregruppen, som består af repræsentanter fra alle 3 niveauer: FA, 
FAK og institutter, har fået 6 kriterier fra koncern-økonomi, som skal 
lægges til grund for det konkrete design af organisationsmodeller. Det 
forventes, at HUM implementerer en såkaldt centermodel. 
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                       Organiseringen skal: 

1.   Medføre en effektivisering målt på ressourceforbrug og kvalitet 
(billigere og bedre) 

2.   Sikre et godt serviceniveau for ledelserne af kerneaktiviteterne 
(bl.a. institutterne) og sikre enkle indgange til økonomiadmini-
strationen for det videnskabelige personale (nærhed) 

3.   Tilvejebringe kritisk masse ved samling af medarbejdere og op-
gaver m.h.p. at sikre kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen, 
herunder markant mindske sårbarhed ved medarbejderes fravær; 
samling kan ske organisatorisk og/eller funktionelt 

4.   Bidrage til forøgelse af kompetenceniveauet hos medarbejdere 
beskæftiget med økonomifunktioner 

5.   Sikre tilstrækkelig forankringskraft i forhold til nye tiltag på 
økonomiområdet 

6.   Sikre entydighed og transparens i den ledelsesmæssige foran-
kring af de enkelte økonomifunktoner og få ansvarsskift 

• Ulf Hedetoft orienterede også om HUM-prioriteret model til reorgani-
sering af økonomiadministrationen, hvor man forestiller sig, at der ar-
bejdes i to tempi. I fase 1 nedsættes der 6 arbejdsgrupper. Jan Pedersen 
er i gang med at undersøge, hvordan sammensætningen af grupperne 
kan etableres. Hver gruppe får deres kommissorium og tovholder og 
repræsenterer alle 8 HUM-institutter, (alle grupper får dog ikke nød-
vendigvis repræsentation fra alle institutter), Grupperne etableres inden 
for følgende områder: 

1. ADI 

2. Ekstern virksomhed 

3. Løn 

4. SN-økonomi 

5. Debit-processer, herunder elektroniske fakturaer 

6. Kredit-processer 
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Der kan dog stadig ske ændringer i kompetencegruppernes antal og kommisso-
rier. I fase 2 etableres to økonomiservicecentre, med basis i hhv. KUA1 og 
KUA2. 

 

Ad 5) Nyt fra andre udvalg: 

 
HSU: Kirsten Refsing nævnte, at HSU på mødet den 20. januar havde oriente-
ret om statistik over sygefravær på KU i 2. kvartal 2009 samt statistik2 over 
henvendelser til Prescriba3

 
 

AR: Kirsten Refsing oplyste, at AR ved mødet den 5. januar havde drøftet ud-
valgets høringssvar af universitetsevalueringen samt incitamenter til forsk-
ningsformidling. 
 
 
Ad 6) Meddelelser: 

• Kirsten Refsing beklagede de mange lugtgener mm., som en del ansatte 
havde været generet af i forbindelse med epoxyarbejdet på torvet ved 
trappe 18. 

• Kirsten Refsing meddelte, at rapporten fra Competence House endnu 
ikke er helt færdig samt at institutlederne har fået rapporten til gennem-
syn, og at der skal afholdes et møde den 26. januar 2010, hvor rappor-
ten skal debatteres, hvorefter den bliver offentliggjort sammen med op-
lysninger om, hvad der bliver iværksat. Kirsten Refsing kunne oplyse, 
at der fremtidigt kommer mere fokus på web-kommunikation og retti-
dighed. Det er anslået, at vi kan spare 2 årsværk ved at overholde givne 
deadlines, hvilket bl.a. betyder, at studieafdelingen og kommunikati-
onsafdelingen sammen skal finde den optimale måde at annoncere 
deadlines, så de studerende kan finde disse vigtige oplysninger. 

• Kirsten Refsing informerede om Burkarapporten4

                                                 
2 Bilag: Psykologisk bistand statistik 2009 

, som blev offentlig-
gjort mandag den 11. januar 2010. Der har været stor debat omkring 
emnet. Fakultetet og forskerne på ToRS overvejer om og i hvilket om-
fang, vi skal følge op på rapporten. Michael Cholewa-Madsen takkede 

3 Psykologisk rådgivning på KU 
4 Link til Burkarapporten: http://www.e-pages.dk/ku/322/ 
 

http://www.e-pages.dk/ku/322/�
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for fakultetets modtagelse af ham og Karsten Fledelius konstaterede, at 
det er godt at direktørposten igen er besat. 

 

Ad 7) Eventuelt: 

• Annemarie Jensen spurgte, om det er muligt at afrapporteringsskema-
erne til MUS og kompetenceudvikling for 2009 kunne opdeles, således 
at rubrikken vedrørende TAP blev splittet op i AC og HK. Susanne 
Kirst vil udsende et tilrettet skema med denne opsplitning, som kun 
skal bruges internt på HUM. 

 
 
Mødet sluttede kl. 12 
 


	Til stede:

